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االنذطة التخويحية الخياضية السشدلية لطمبة السخحمة الثانهية ببعض مجارس دولة الكهيت فى 
 ( Covid-19ظل جانحة فيخوس كهرونا السدتجج )

 دمحم مدفخ شسخوخ العتيبى                                                              
 مجرس بػزارة التخبية بجولة الكػيت

 مة البحث:مقجمة ومذك
إن السجتسع الكػيتى يعير االن فى عالع سخيع التغيخ تحيصه تحجيات محمية وعالسية ومنغ 
أبخزها االنفجار السعخفي والتصػر التكشػلػجي واالنفتاح عمى العنالع نتيجنة سنخعة االترناالت  تنى 

ت. أصنن ا العننالع  خيننة صننغيخة  حننج ذلننظ يحتنناج إلننى تشسيننة عىننػ  مفكننخة  ننادرة عمننى  ننج السذنن ا
ولحلظ فاإلندان هػ السحنػر النحي يحنجد منجد تىنجم اامنع والسجتسعنات  وبشناص عمينة رصنجت جسينع 

 الجو  أ رى إم انيتها مغ اجج العسج عمى رفع مدتػد  جراته وتصػرها.
( عمننى ان  التغيننخات االجتساايننة الحجيمننة سنناهست فننى زيننادة 2008) يحيىىى الجيه ىىىيؤحننج 

وذلنننظ نطنننخا لمتذنننخيعات الججينننجة التننني  ممنننت منننغ سننناعات العسنننج االهتسنننام تاسنننتمسار و نننت الفنننخا  
ااسبػاية وزيادة ااجازات والعصات الدنشػية  وحنحلظ العصنات السجرسنية الرنيلية الصػيمنة التني 

ضنناهخة اجتساايننة لهننا جػانبهننا  تحتنناج إلننى االسننتغا  واالسننتمسار االممننج لػ ننت الفننخا  الننحي يعننج 
السختمفننننة اإليجابيننننة والدننننمبية  و ننننج أدت هننننحر الطنننناهخة إلننننى نذنننن ة فننننخ  مننننغ فننننخو  عمننننع االجتسننننا  
متخرز في دراستها وهػ عمع اجتسا  أو ات الفخا  الحي ي حث فني معصينات هنحر الطناهخة وفني 

 ( .353: 18سع )جػانبها السختمفة وفي ارت اشاتها تعشاصخ البشية االجتسااية لمسجت
(, إلنننى أننننه منننغ زنننا  السسيننندات والفػا نننج الفدنننيػلػجية, 2001)تهىىىانب عبىىىج الدىىى موتذنننيخ 

والشفدية, واالجتسااية, تعسج اانذصة التخويحية عمى أن تىنػد الفنخد السسنارس لطنذنصة التخويحينة 
 (120: 2لحياة تتدع تالفعالية والبهجة والخ ى. )

(, عمنى أن التنخويا الخيا نى يعنج نذناشا  2009)بىج العديىددمحم الحساحسى, وعايجة عوينخد 
هادفننا , فهننػ يدنناهع فنني تشسيننة وتصننػيخ شخرننية الفننخد مننغ زننا  السذننارحة فنني مسارسننة مشاشننصه 

هشنننال العجينننج منننغ االنذنننصة التخويحينننة التنننى يس نننغ مسارسنننتها فننني و نننت الفنننخا  السختمفنننة   حسنننا ان 
ا بيننشهع تالشدنن ه لترننشيط االنذننصة التخويحيننة فنني تجانننا التننخويا الخيا ننى  ويختمننء العمسنناص  يسنن

مجسػعنننننات مسيننننندر نطنننننخا لتعنننننجد االنذنننننصة فسشهنننننا التنننننخويا المىنننننافي واالجتسننننناعي والفشننننني والخمنننننػي 
 ( 65: 17والعاجي. )

( أن 1987ويذننننيخ السيمننننا  الننننجولى لمتخبيننننه البجنيننننه والخيا ننننيه الرننننادر عننننغ اليػنيدنننن ػ عننننام)   
ا لمفننخد الفخصننه لتشذننيت  جراتننه وام اناتننه االساسننيه   فهننى تعسننج مسارسننه االنذننصة التخويحيننة تتنني

 ( .58:17عمى تشسيه ذحا ه وام اناته االبجاايه وتىػد ارادته وا داسه تالسدئػليه .)
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(  أن االنذصة التخويحية  تعج رحشا  أساسيا  منغ أنذنصة االسنخة , 2000) عطيات خطابتخد      
ار اافزج لػ ت الفخا , لسنا يتسيند تنه منغ أهسينة حبينخة لاسنخة والحي مغ زاله يتع تحىيق االستمس

 ( 57: 6تاعت ارها الس ػن االساسى الد مجتسع مغ السجتسعات سػاص السىتجمة أو الشامية )
( عمنى ان  العجينج منغ الجراسنات فنى مجنا  التنخويا أشنارت النى  2001تؤحج تهانى عبنج الدنام ) 

تسننشا المننخاص لذخرننية لجسيننع افننخاد االسننخة , وتذننحغ وججانننه أهسيننة االنذننصة التخويحيننة فننى أنهننا 
تالسعانى والقنيع الفشينة, والجسالينة, وتكدنبهع النػعى تاهسينة التنخويا واسنتمسار أو نات الفنخا  تالذن ج  
النازم لمسذننارحة فنى اانذننصة والسسارسننات التخويحينة تصخيىننة ايجابيننة, حسنا أن االنذننصة التخويحيننة 

عننا  فننى تشسيننة وتكامننج الذخرننية االندننانية ترننػرة متكاممننة بننجنيا  ونفدننيا  السختمفننة تدننهع تذنن ج ف
 (.125:  2واجتساايا  وعىميا )

تعج اصناتة العنالع تفينخس حػروننا السدنتجج اتخنحت الح ػمنات تسختمنء دو  العنالع مجسػعنة 
يناد و نت مغ  االجخاصت اال تخازية وحان مغ  سشها ال ىاص فى السشد  لفتخة حبيخة مسا ادد النى ازد

الفنننخا  لنننجد االفنننخاد وةمنننق االنجينننة والرننناالت الخيا نننية جعمنننت منننغ مسارسنننة االنذنننصة التخويحينننة 
السشدلية امخهام و خورد ججا وحان التذنجيع عمنى مسارسنة الخيا نة لتحدنيغ السشاعنة منغ االمنػر 
الهامننة جننجا فننى مػاجهننة االزمننة واصنن ا اسننهج شنن ج مننغ اشنن ا  االنذننصة الخيا ننية هننى االنذننصة 

 لتخويحية الخيا ية لسا فيها مغ مخونة وتشػ  تتدع حج االفخاد وبا ج االم انيات .ا
وتسمننج الحمىننة رالسخ مننة المانػيننة ر مننغ التعمننيع بجولننة الكػيننت أ ننج أشننخا  الىاعننجة التنني يىننػم 
عميهنا البشنناص التعميسني  ولننحا فسننغ أهنجا  هننحر السخ مننة حسنا  ننجدتها الػقننا ق الخسنسية  تحىيننق الشسننػ 

كامننج لمصفننج فنني جسيننع الشننػا ي )الجدننسية  العىميننة  الػججانيننة  الخو يننة  واالجتساايننة(  يننث الست
يهننج  التعمنننيع ااساسننني إلنننى تننػفيخ الحنننج اادننننى الزنننخوري مننغ السعمػمنننات والسفنننا يع والسهنننارات 

 واالتجاهات الازمة لمسػاشغ والتي سػ  يحتاج إليها حج صغيخ في مجتسعه.
اال تخازينة أقشناص ازمنة حػروننا تنع ةمنق االنجينة والدنا ات الخيا نية ومغ  سغ تمظ التنجابيخ 

والرنناالت الخيا ننية ولننع ي ننغ هشننال اد م ننان لسسارسننة االنذننصة الخيا ننية تذنن ج عننام واالنذننصة 
التخويحيننة تذنن ج زنناا مسننا ا ننصخ االفننخاد لسسارسننة االنذننصة التخويحيننة فننى السشنند  وحننان مننغ 

فكنان االتجنار نحنػ مسارسنة االنذنصة التخويحينة السشدلينة الرعا مسارسة انذصة ريا نية صنخيحة 
زاصة لمحفاظ عمى الرحة البجنية والشفدية وتحديغ السشاعنه والحفناظ عمنى النػزن تعنج ان اصن ا 

 ال ىاص فى السشد  شما  ػمى.
( ودزنػ  مختمنء دو  COVID- 19ومع  تدايج  جة االنتذار  لفيخوس حػرونا السدنتجج )

سػجة المانية وتدايج اعجاد االصاتات فى مختمنء دو  العنالع ومنع شنعػر أفنخاد العالع ومشها مرخ ال
ااسننخة تالزننجخ والزننيق  والسمننج مننغ ا تسنناالت فننخم  طننخ التجننػا  مننخة ازننخد مسننا يديننج مننغ 
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ا تساليننة تدايننج و ننت الفننخا  لننجد جسيننع افننخاد االسننخة الكػيتيننة    فننالفخا  يجعننج صننا  ه فنني  يننخ  
  الغينخ مدنتغج تذن ج إيجنابي ينؤقخ سنم ا  عمنى العا نات االجتسااينة بنيغ فزا  عغ أن و ت الفخا 

اافخاد والجساعات, و ج يؤدي تالفخد إلى اإلصناتة تن مخام نفدنية نطنخا  لمس نػث فني السشند  فتنخات 
شػيمة   لحا فابج أن ال ندتدمع لاكتئاب ونجعمه يديصخ عميشا, ويجا عميشا استغا  و ت الفنخا  

عجينننج منننغ اانذنننصة التخويحينننة, فهننني فننني  نننج ذاتهنننا حفيمنننة تخمنننق أجنننػاص منننغ ااننننذ فنني مسارسنننة ال
 والدعادة والدخور  وزمق جػانا مزيئة مغ السعخفة والمىافة والعمع لدا خ أفخاد ااسخة الكػيتية .

مننغ السذنن ات الخ يدننة فننى  ينناة عننجد حبيننخ مننغ  أصنن حتزيننادر و ننت الفننخا  تاال ننافة الننى 
 يث أن جسيع أفخاد ااسخة يحتاجػن إلى مسارسة عجم االستمسار الجيج لها    افخاد االسخة   تدبا

فني تشسينة وتصنػيخ شخرنية الفنخد منغ زنا  السذنارحة فني مسارسنة اانذصة التخويحية التي تدهع 
حسننا تدناعج عمنى تحدننيغ الرنحة تذنن ج عنام   حسنا أن ااسننخة تمعنا دورا  هامننا  مشاشنصه السختمنء

.  خا  العزا ها , مغ زا  تػفيخ فنخا السسارسنة لطنذنصة التخويحينة لهنعفى استمسار او ات الف
وبنننناالشا  عمننننى العجيننننج مننننغ الجارسننننات وال حننننػث السخت صننننة تاالنذننننصة التخويحيننننة السختمفننننة ممننننج 

)  Alejanro Carriedo (2020 ( )19   )Michael Anthoniusدراسننات حننا مننغ : 
2020 ( )20 )pinar (2020( )21   )Schnitzer  (2020 ( )22   )دمحم العتيبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 

(   12()2020) دمحم اسىىىساعيل(   14()2020) دمحم عبىىىج  م عسىىىخو   لىىىى(  16( )2020)
(   15( ) 2014) دمحم الدىسشهد ( 3( )2017) حسىهد العشىد  (  8()2020) كخيسان اسساعيل
(    4( )2004)خميفىة بهبهىانى(   11( )2008) دمحم الىح بى(  18( )2008) يحيى الجيه ى
( 1987(    ايسنننان هنننجهػدة )7()1993) م  عفىىىت عبىىىج الدىىى م( 5( )1992) سىىىامية القطىىىان

 (.9()1984) كسال درويش م دمحم صبحى حدانين(  1)
وهحا منادفع ال ا نث إلجنخاص هنحا ال حنث لسعخفنة االنذنصة التخويحينة الخيا نية السشدلينة  لنجد 

السدنتجج , لسنا لننه منغ أقنخ إيجنابي عمنى تصننػيخ الصالنا الكنػيتي  فني ضنج جا حننة فينخوس حػروننا 
ونسننػ الذخرننية, وعشنن ا   اجنناتهع, وبالتننالي التعننخ  عمننى  معػ ننات مسارسننة االنذننصة التخويحيننة 
الخيا ية السشدلية السفزمة  السخت صنة بػ نت الفنخا  لنجيهع فني ضنج ال ىناص فني السشند  لفتنخات شػيمنة 

 حة فيخوس حػرونا السدتجج.  وما تختا عميه مغ تغيخات إجتسااية زاصة تجا 
 أ سية البحث والحاجة اليه ) اال سية العمسية والتطبيقية ( : 

يتصخ  ال حنث الحنالي إلنى مػ نػ  عمنى درجنة حبينخة منغ ااهسينة فني مجنا  التنخويا, وهنػ 
معخفة دور االنذصة التخويحية الخيا ية السشدلية فى اسنتمسار و نت الفنخا  فني ضنج جا حنه فينخوس 

, تحيث يدهع في إقخاص مجنا  التنخويا لنجد ااسنخ العخبينة ترنفة عامنة, وااسنخ الكػيتينة  كػرونا  
ترفة زاصة, حسا أنه يػجج نجرة فى الجراسات التى تشاولت مػ ػ  ال حنث الحنالى عمنى  نج عمنع 
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 ال ا ث.
لنجد االنذصة التخويحية الخيا ية السشدلية فى اسنتمسار و نت الفنخا  إلىاص الزػص عمى دور 

ع أفنننخاد ااسنننخة الكػيتينننة عمنننى ازنننتا  السخا نننج العسخينننة والشنننػ  والبيئنننة الجغخا ينننة والسدنننتػد جسيننن
الننى الحننالي فنني ضننج جا حننه فيننخوس حػرونننا .  ننج يميننخ ال حننث التعميسننى والسدننتػد اال ترننادي  

إجننخاص السديننج مننغ الجراسننات السخت صننة فنني هننحا السجننا  وزيننادة عننجد الجراسننات التنني تدنناعج العننامميغ 
مجا  التخويا الخيا ي بجولة الكػيت عمي معخفه وابتكار انذصة تخويحينة تسنارس فنى السشند   في

  تتشاسا مع جسيع االعسار.
دور االنذصة التخويحية الخيا ية السشدلية فى استمسار و ت تػفيخ أداة مىششة لمتعخ  عمى 

ي إقنخاص دوراالنذنصة تحينث تدنهع فنالفخا  فني ضنج جا حنه فينخوس حػروننا )االزمنات السعاصنخة(    
التخويحيننة فنني  تشسيننة ااسننخة الكػيتيننة   الػ ننػ  عمننى اهننع معػ ننات مسارسننة االنذننصة التخويحيننة 

 الخيا ية السشدلية الفخاد االسخة اقشاص جا حه فيخوس حػرونا.
 : جف البحث

ة التعخ  عمى االنذصة التخويحية الخيا ية السشدلية لصم ة السخ مة المانػييهج  ال حث إلى 
منغ ( وذلنظ  Covid-19ب عس منجارس دولنة الكػينت فنى ضنج جانحنة فينخوس حػروننا السدنتجج )

 زا  اإلجاتة عمى التداؤالت التالية:
 ما هى السخدود االيجابى البجنى والرحى االنذصة التخويحية الخيا ية السشدلية ؟ .1
 السشدلية ؟ ما هى السخدود االيجابى الشفدى واالجتساعى لانذصة التخويحية الخيا ية .2
 ما هى اانذصة التخويحية الخيا ية السفزمة مسارستها لجد عيشة ال حث ؟ .3
 ما هى معػ ات االنذصة التخويحية الخيا ية السشدلية السفزمة  لجد عيشة ال حث ؟ .4

 ا م السرطمحات السدتخجمة فى البحث:
االنذصة البجنية والحخحية   تانها ر : )يعخفها ال ا ث اجخا يا(الخياضية السشدلية االنذطة التخويحية

والخيا ية االزتيارية وفىا الرادة ورغ ة الفخد والتى تسارس فى السشد   فى و ت الفخا  سنػاص حاننت 
فخدية او جسااية وذالنظ تغنخم تحىينق الدنخور والستعنه لحاتنه واكتدناب العجينجمغ االهنجا  والقنيع 

 الذخرية والجتسااية وذالظ زا  فتخة تىاصر تالسشد ر .
 مشهج وإجخاءات البحث:

 :   مشهج البحث
اسننتخجم ال ا ننث السننشهف الػصننفي  يننث يىننػم هننحا السننشهف بجراسننة متغيننخات ال حننث حسننا هنني 

 لجد أفخاد العيشة دون أن ي ػن لم ا ث دور في   ت الستغيخات مػ ػ  القياس.
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 : مجتسع البحث
 ية بجولة الكػيت .تسمج مجتسع ال حث في شم ة السخ مة المانػية تالسجارس الح ػم

 ننام ال ا ننث تازتيننار عيشننة ال حننث تالصخيىننة الص قيننة العذننػا ية مننغ شم ننة السننجارس عيشننة ال حننث: 
( شالنا 334و بمغ  جع العيشنة ااساسنية )( 2020/2021المانػية بجولة الكػيت لمعام الجراسى )

( يػ نا 1اسية  جنجو  )( فخد مغ زارج العيشة ااس15تالسخ مة المانػية   والعيشة االستصااية )
 ذلظ .

 (1ججو  )
 تػزيع أفخاد عيشة ال حث

 % عدد عينة البحث عدد المدارس الثانوية المحافظة م

 %23.35 78 2 الجهراء 1

 %28.44 95 5 العاصمة 2

 %13.47 45 3 الفروانية 3

 %14.97 55 3 حولى 4

 %14.97 55 4 مبارك الكبير 5

 %6.59 22 2 االحمدى 6

 %155 334 16 عالمجمو 

 أدوات جسع البيانات:
 اعتسج الباحث فب جسع بيانات البحث عمى األدوات التالية:

 استسارة استبيان  اانذصة التخويحية الخيا ية السشدلية ) اعجاد ال ا ث ( .
 ام ال ا ث بتحميج السخاجع وال حػث العمسينة الستخررنة فني مجنا  التنخويا واانذنصة التخويحينة 

السشدلينننة   بهنننج  الػصنننػ  النننى مجسػعنننة منننغ السعمػمنننات والسعنننار  العمسينننة السخت صنننة الخيا نننية 
( محناور وهنع 4تسػ ػ  ال حث  وذلظ لتحجيج محاور االستبيان  وفى  ػص ذلظ تنع تحجينج عنجد )

: السخدود االيجابى البجنى والرحى لانذصة التخويحية الخيا ية السشدلية   السحػر السحهر االول
سننخدود االيجننابى الشفدننى واالجتسنناعى لانذننصة التخويحيننة الخيا ننية السشدليننة   السحننػر : ال الثىىانى
: اانذننننصة التخويحيننننة الخيا ننننية السشدليننننة  السحننننػر الخاتننننع : معػ ننننات مسارسننننة االنذننننصة  الثالىىىىث

 التخويحية الخيا ية السشدلية .
 أواًل: صجق السحكسين

خويحيننننة الخيا ننننية السشدليننننة لصم ننننة  ننننام ال ا ننننث تعننننخم االسننننتبيان الخنننناا تاانذننننصة الت
السخ مننة المانػيننة بنن عس السننجارس الح ػميننة اقشنناص جانحننة فيننخوس حػرونننا بجولننة الكػيننت التنني تننع 
التػصننج إليننه مننغ زننا  مننا تننع جسعننه مننغ معمػمننات عننغ شخيننق مننا تننع االشننا  عميننه مننغ تحننػث 

) السنخدود االيجنابى   ومخاجع متخررة تعخم محاور االستبيان االربعة السىتخ ة  التى تتزسغ
االنذنصة التخويحينة الخيا نية السشدلينة  –السخدود االيجنابى الشفدنى واالجتسناعى  –البجنى والرحى
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( منننننننغ السح سنننننننيغ 5معػ نننننننات مسارسنننننننة االنذنننننننصة التخويحينننننننة الخيا نننننننية السشدلينننننننة  ( عمنننننننى ) -
ينة فنى السجنا  ال زبنخة ميجان –مخفق)أ(تتػافخ فيهنا : درجنة االسنتاذية فنى مجنا  التنخويا الخيا نى 

( وذلنننظ إلبننننجاص النننخأي فنننني 20/1/2021(إلنننى) 1/2021/ 5(عننننام  فنننى الفتننننخة  ) 25تىنننج عنننغ )
االسننتبيان مننجد مشاسننبته ومننجد حفايتننه واتفننا  الخبننخاص عمننى السحنناور والع ننارات  وبشنناص عمننى أراص 

ة ( اانذنننصة التخويحيننن2السح سنننيغ تنننع  بنننػ  محننناور وا نننارات االسنننتبيان حسنننا يػ نننحها جنننجو  )
(  اتفنننا  2%( فننن كمخ  ويػ نننا جنننجو  )80الخيا نننية الحاصنننمة عمنننى ندننن ة مػافىنننة ال تىنننج عنننغ )

 الخبخاص عمى محاور وا ارات االستبيان 
 (2ججو  )

 (5الشد ة السئػية التفا  رأد الخبخاص عمى محاور وانذصة االستبيان      )ن= 

 مسمى المحور م
عدد 

 العبارات
النسبة 
 المئوية

عدد 
االنشطة 

 ستبعدةالم

العدد النهائي 
بعد العرض 
 على الخبراء

 19 2 26.25 21 المردود االيجابى البدنى والصحى لالنشطة الترويحية الرياضية  . 1

 16 1 21.25 17 المردود االيجابى النفسى واالجتماعى لالنشطة الترويحية الرياضية  . 2

 23 2 31.25 25 األنشطة الترويحية الرياضية المنزلية المفضلة . 3

 15 2 21.25 17 معوقات األنشطة الترويحية الرياضية المنزلية . 4

 73 7 %155 85 المجموع

 %( عمى مجد مشاس ة  وحفاية السحاور السىتخ ة.100مػافىة الخبخاص بشد ة )ويتزا مغ الججو  
اا نج %( عمنى 80) وفى  جود ما و عه ال ا ث منغ ندن ة لىبنػ  رأد الخبنخاص  وهنػ اتفنا  ندن ة

( ا نارات منغ السحناور االربعنة لاسنتبيان 7لىبػ  اانذصة التخويحية الخيا نية  و نج تنع اسنت عاد )
السىتخ ة لعجم  رػلها عمى السحظ السىبنػ  لجرجنة السػافىنة منغ  بنج الخبخاص.و نجد ال ا نث ميندان 

 ( لمع ارات الدمبية .1/2/3( لمع ارات االيجابية   )3/2/1تىجيخ قاقى بجرجات )
 السعام ت العمسية ل ستبيان:

 أواًل: معام ت الرجق:
 : صجق االتداق الجاخمب

لمتحىق منغ منجد ما سنة مفنخدات  ا سنة اانذنصة التخويحينة الخيا نية   نام ال ا نث بتصبينق 
( شم ننة السننجارس المانػيننة تالسننجارس الح ػميننة بجولننة 15االسننتبيان عمننى عيشننة اسننتصااية  ػامهننا )

غ لانذصة الخيا ية   ومنغ زنارج العيشنة ااساسنية لم حنث  وذلنظ زنا  الفتنخة ) الكػيت السسارسي
( و ج استخجم ال ا ث صنج  االتدنا  النجازمي تحدناب داللنة  1/2/2021(  تى )17/1/2021

( 5(   )4(  )3معامنج االرت ناب بنيغ محناور االسنتبيان تاسنتخجام معامنج ارت ناب بيخسنػن  جنجو  )
 تػ ا ذلظ .
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 (3ججو  )
 (15يع معامات االرت اب لع ارات االستبيان   )ن = ق

 المحور الرابع المحور الثالث المحور الثانى المحور االول رقم العبارة

 قيمة "ر " قيمة "ر " قيمة "ر " قيمة "ر "

1 5.398 5.921 5.815 5.552 

2 5.987 5.668 5.851 5.568 

3 5.963 5.742 5.532 5.555 

4 5.852 5.721 5.534 5.637 

5 5.741 5.845 5.818 5.636 

6 5.841 5.635 5.828 5.687 

7 5.753 5.653 5.725 5.299 

8 5.744 5.584 5.629 5.569 

9 5.862 5.634 5.538 5.749 

15 5.811 5.285 5.845 5.711 

11 5.638 5.681 5.531 5.812 

12 5.199* 5.684 5.455 5.752 

13 5.661 5.568 5.684 5.621 

14 5.597 5.545 5.698 5.5.599 

15 5.658 5.633 5.658  

16 5.689 5.858 5.687 ----------- 

17 5.987 ----------- 5.614 ------------ 

18 5.714 ------------ 5.698 ----------- 

19 5.771 ----------- 5.841 ----------- 

25 ----------- ----------- 5.745 ------------ 

21 ------------ ------------ 5.771 ----------- 

22 ----------- ----------- 5.753 ----------- 

23 ----------- ----------- 5.761 ------------ 

 (0.514( = )0.05* قيسة ر الججولية عشج معشػية)
الخاتنع( –المنانى  -( ا ارات مغ حنا منغ السحناور) االو 3( است عاد عجد )3ويتزا مغ ججو )  

 بػا ع ا ارة مغ حج محػر مغ السحاور الماقة .
 (4ججو  )

 (15معامج االرت اب بيغ محاور االستبيان االربعة            )ن=

 مسمى المحور م
المردودالبدنى 

 والصحى

المردود 
النفسى 

 واالجتماعى
 المعوقات االنشطة

1 
لرياضية المردود االيجابى البدنى  لألنشطة الترويحية ا

 المنزلية
 5.684* 5.654* 5.895* 

2 
المردودااليجابى النفسى واالجتماعى لالنشطة الترويحية 

 الرياضية  المنزلية  .
5.754*  5.753* 5.863* 

 *5.791  *5.811 *5.851 األنشطة الترويحية الرياضية المنزلية المفضلة . 3

  *5.871 *5.858 *5.842 األنشطة الترويحية الرياضية المنزلية.معوقات  4

 (0.514( = )0.05* قيسة ر الججولية عشج معشػية)
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(: وجنننننػد ارت ننننناب دا  إ رنننننا يا  بنننننيغ محننننناور  ا سنننننة اانذنننننصة التخويحينننننة 4يتزنننننا منننننغ جنننننجو  )
 (.0.05الخيا ية   يث أن قيسة)ر( السحدػبة أكبخ مغ قيستها الججولية عشج مدتػد معشػية )

 (5ججو  )
 (15بيغ السحاور  والجرجة الكمية لاستبيان  )ن=قيع معامج االرت اب 

 قيمة ر مسمى المحور م

 *5.991 المردود االيجابى البدنى  لألنشطة الترويحية الرياضية المنزلية 1

 *5.827 المردودااليجابى النفسى واالجتماعى لالنشطة الترويحية الرياضية  المنزلية  . 2

 *5.769 زلية المفضلة .األنشطة الترويحية الرياضية المن 3

 *5.869 األنشطة الترويحية الرياضية المنزلية.معوقات  4

 (0.514( = )0.05* قيسة ر الججولية عشج معشػية )
( : أن قننيع معننامات االرت نناب بننيغ درجننة حننج محننػر والجرجننة الكميننة 5يتزننا مننغ جننجو  )

معامنننننج صنننننج  محننننناور ( مسنننننا يذنننننيخ الرتفنننننا  0.991(  )0.769لاسنننننتبيان تتنننننخاوح منننننا بنننننيغ )
 االستبيان.   

 : ثانًيا: معام ت الثبات
اسننتخجم ال ا ننث لحدنناب الم ننات معامننج ألفننا حخون نناخ لمسحنناور والجرجننة الكميننة لاسننتبيان  

 (يػ ا ذلظ.6وتعتسج هحر الصخيىة عمى مجد تجانذ درجات االستبيان السدتخجمة  ججو  )
 (6ججو  )

 (15ا سة اانذصة التخويحية الخيا ية   )ن=لم ات محاور   Alphaقيع معامج ألفا 
 م

 مسمى المحور
قيم معامل 

 ألفا

 *5.786 المردود االيجابى البدنى  لألنشطة الترويحية الرياضية المنزلية 1

 *5.745 المردودااليجابى النفسى واالجتماعى لالنشطة الترويحية الرياضية  المنزلية  . 2

 *5.866 لمنزلية المفضلة .األنشطة الترويحية الرياضية ا 3

 *5.691 األنشطة الترويحية الرياضية المنزلية.معوقات  4

 (0.514( = )0.05* قيسة ر الججولية عشج معشػية )
( أن ق ننننات محنننناور االسننننتبيان   يننننث بمننننغ معامننننج ق ننننات محنننناور 6يتزننننا مننننغ جننننجو  )

الرتفننا  معامننج ق ننات  (  مسننا يذننيخ0.866( و)0.691االسننتبيان تصخيىننة ألفننا حخون نناخ مننا بننيغ )
( يػ ننا الذنن ج الشهننا ى لع ننارات االسننتبيان تعننج اجننخاص السعننامات 7محنناور االسننتبيان. وجننجو  )

 العمسية له
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 (7ججو  )
 الذ ج الشها ى لسحاور وا ارات االستبيان تعج السعامات العمسية

 م
 مسمى المحور

عدد 
 العبارات

 النسبة
 المئوية

 %25.71 18 نى  لألنشطة الترويحية الرياضية المنزليةالمردود االيجابى البد 1

 %21.43 15 المردودااليجابى النفسى واالجتماعى لالنشطة الترويحية الرياضية  المنزلية 2

 %32.86 23 األنشطة الترويحية الرياضية المنزلية المفضلة . 3

 %25 14 األنشطة الترويحية الرياضية المنزلية.معوقات  4

 %155 75 وعالمجم

و ام ال ا ث تعج االنتهاص مغ السعامات العمسية الستسارة االستبيان بتحػيمهنا النى اسنتسارة 
( لترننن ا االسنننتسارة فنننى الذننن ج  Google Formsالكتخونينننة تاسنننتخجام نسننناذج جػجنننج فنننػرم ) 

بيننة عننغ الشهننا ى عمننى راتننت الكتخونننى واتا ننة وتػزيننع االسننتسارة مننغ زالننه تالتشدننيق مننع وزارة التخ 
شخينننننق االدارة التعميسينننننة ت نننننج محافطنننننة واتا نننننة االسنننننتسارة االلكتخونينننننة لصم نننننة السنننننجارس المانػينننننة 

(.مسنا سناعج عمنى سنخعة التصبينق وسنهػلته 1السسارسيغ لانذصة الخيا ية عيشة ال حث )مخفنق( )
االدارينة فى ضج االجخاصات اال تخازية التى تت ع بجولة الكػيت وذلظ تعج الحرػ  عمى السػافىات 

 السخت صة . 
 التطبيق السيجانى لمبحث : 

لسعنننامات الرنننج  والم اتػالت كنننج منننغ سنننامتها وصنننحتها    نننام ال ا نننث بتصبينننق تعنننج اجنننخاص 
( منغ شم نة السخ منة المانػينة 334االستبيان فى صػرته الشها ية عمى عيشة ال حث وال نالغ عنجدها )

طنذنننننصة الخيا نننننية وذلنننننظ زنننننا  الفتنننننخة منننننغ تالسنننننجارس الح ػمينننننة بجولنننننة الكػينننننت السسارسنننننيغ ل
( وبعج االنتهاص مغ تصبيق االستبيان   تع جسع وتفخيغ البيانات 3/2021/ 10(إلى)1/2/2021)

 وججولتها إلجخاص السعالجات اإل را ية السشاس ة.
 السعالجات اإلحرائية: 

  حسا استخجام (   Spssاعتسج ال ا ث عمى بخنامف الحدمة اإل را ية لمعمػم االجتسااية )
ال ا ث معامج االرت اب بيخسػن ومعامج الفنا لكخون ناخ وعمنى  دناب الجاللنة اإل رنا ية وااهسينة 

 لمت كج مغ معشػية الشتا ف. 2الشدبية لمشدا السئػية تجسيع محاور االستبيان االربعة وازت ار حا
 عخض وتفديخ ومشاقذة الشتائج:

ذننننة الشتننننا ف التنننني تننننع التػصننننج إليهننننا والخاصننننة سنننػ  يىننننػم ال ا ننننث تعننننخم وتفدننننيخ ومشا 
تاإلجاتة عمى التداؤ  ااو  رما السخدود االيجنابى البنجنى والرنحى لانذنصة التخويحينة الخيا نية 

 السشدلية لجد شم ة السخ مة المانػية تالسجارس الح ػمية بجولة الكػيت  
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 (8ججو  )
لانذصة  لسخدود االيجابى البجنى والرحى) ا التكخارات والشدا السئػية لع ارات السحػر ااو 

 (334( )ن=  التخويحية الخيا ية السشدلية
 رقم

 العبارة

مجموع  غير موافق إلى حد ما موافق
 الدرجة

النسبة 
 المئوية

 الترتيب 2كا
 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

1.  211 63.17 114 34.13 9 2.69 875 86.83 183.35 8 

2.  253 75.75 74 22.16 7 2.15 914 91.22 295.56 4 

3.  262 78.44 69 25.66 3 5.95 927 92.51 325.41 2 

4.  235 75.36 95 28.44 4 1.25 899 89.72 243.24 6 

5.  229 68.56 155 29.94 5 1.55 892 89.52 227.57 7 

6.  246 73.65 87 26.55 1 5.35 913 91.12 277.55 5 

7.  265 77.84 75 25.96 4 1.25 924 92.22 317.34 3 

8.  296 88.62 36 15.78 2 5.65 962 96.51 464.65 1 

9.  251 65.18 125 35.93 13 3.89 856 85.43 159.74 9 

15.  217 64.97 82 24.55 35 15.48 855 84.83 226.14 15 

11.  213 63.77 75 22.46 46 13.77 835 83.34 225.54 11 

12.  253 61.67 75 25.96 62 18.56 811 85.94 221.47 15 

13.  255 61.67 75 25.96 65 19.46 855 85.34 225.58 16 

14.  199 59.58 75 25.96 66 19.76 853 85.14 225.68 17 

15.  197 58.98 75 25.96 67 25.56 851 79.94 219.73 18 

16.  212 63.47 76 22.75 46 13.77 834 83.23 224.54 12 

17.  215 62.87 75 22.46 49 14.67 829 82.73 225.94 14 

18.  211 63.17 72 21.56 53 15.87 835 82.83 225.45 13 

 5.99( = 0.05عشج مدتػد معشػية ) 2قيسة حا
( ان استجاتات عيشة ال حث نحػ السخدود االيجابى البجنى والرحى لسسارسة 8يتزا مغ ججو  )

االنذصة التخويحية الخيا ية السشدلية  ى ضنج جانحنة فينخوس حػروننا  لنجد شم نة السخ منة المانػينة 
لجسينع  2%( وان قنيع حنا79.94 -%96.01)تالسجارس الح ػمية بجولة الكػيت نخاو ت منا بنيغ 

%( 85( وان الع ارات االعمى مغ )183.35 -464.65ا ارات السحػر االو  تخاو ت ما بيغ )
 -جاصت عمى الشحػ التالى :

 %( .96.01بشد ة مئػية. ) رفع حفاصة عسج الجهاز التشفدي
 %( .92.51التعخ  عمى عػامج اامان في مسارسة الشذاب البجنى . بشد ة مئػية )

 %( .92.22. بشد ة مئػية )اكتداب الىػام السعتج 
 %( .91.22. بشد ة مئػية ) إش ا  الهػاية الخيا ية

 %( .91.12الػ اية مغ البجانة والتخمز مغ الػزن الدا ج . بشد ة مئػية ) 
 %( .89.72بشد ة مئػية )  تكػيغ االتجاهات اإليجابية نحػ السسارسة الخيا ية.

 %( .89.02. بشد ة مئػية )  ارات الحخحيةتشسية السه
 %( .86.83. بشد ة مئػية ) تشسية الميا ة البجنية
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 %( .85.43التغحية الجيجة والسشاس ة لشػ  الشذاب السبحو  . بشد ة مئػية )
ويخجننع ال ا ننث ذلننظ الننى وعننى شم ننة السخ مننة المانػيننة تالسننجارس الح ػميننة بجولننة الكػيننت إجسننا  

ن منغ السنخدود البنجنى والرنحى النذنصة التنخويا الخيا نى السشدلنى تتسمنج فني عيشة ال حنث عمني ا
تشسيننة الرننحة والتنني تننؤدد بننجورها إلننى تشسيننة الميا ننة البجنيننة  والحفنناظ عمننى الرننحة العامننة وأيزننا 
اجتسعننت عيشننة ال حننث عمننى ان الخيا ننة السشدليننة مننغ أهننع أهننجافها تكننػيغ رفننع حفنناصة عسننج الجهنناز 

لىننػام السعتننج  والػ ايننة مننغ البجانننة والننتخمز مننغ الننػزن الدا ننج واشنن ا  الهػايننة التشفدننى واكتدنناب ا
 الخيا ية  وان هحا التختيا مشصىي تالشد ة لهحر السخ مة الدشية 

( عمننى ان االهننجا  التننى 17( )2009)الحسىىاحسى وعايىىجة عبىىج العديىىدويؤحننج  حننج مننغ دمحم     
ب التخويا زاصة الخيا ي هى رفع حفاصة االجهدة تتحىق لمصفج مغ زا  مذارحتة فى اوجة نذا

الحيػية وتصػيخ الحالة البجنية وتشسية الىػام السعتج  وعش ا  الهػاية والسشافدة والتخمز مغ التػتخ 
 وتشسية الىجرات العىمية واكتداب القيع التخبػية .

 ت ت نهنا تعنج  شناة ( عمنى أن أهنجا  التنخويا تنخت2( ) 2001) تهانى عبج الد محسا تذنيخ       
لمتعبيخ عغ الشفذ إلش ا  الخغ ة لإلبجا  واالبتكار وتشسية صجا ات وتشسية الرحة العامنة والميا نة 

 البجنية واسمتسار و ت الفخا  واالترا  االجتساعي . 
(   وتهننناني عبنننج الدنننام 10() 2001)كسىىىال درويىىىش وأمىىىين الخىىىهلى حسنننا يتفنننق حنننج منننغ      
(   عمننى أن أهننجا  اانذننصة التخويحيننة الخيا ننية  15()2014الدننسشػدد ) (   دمحم2( ) 2001)

تتسمج في التخويا تغخم الستعة وتشسية الميا ة البجنية واكتداب الىػام السعتج  وتكنػيغ االتجاهنات 
االيجابية نحػ الشذاب البجنى والتخمز مغ الزنغت العرنبى واكتدناب القنيع االجتسااينة والتكينط 

 الرحة العامة  .الشفدي واكتداب 
 حسىهد(   18()2008) يحيىى الجيه ىى كسا تتفق هحر الشتا ف مع نتنا ف دراسنات حنا منغ 

دمحم (  16( )2020)دمحم العتيبىىىىىىىى  (  12()2020) دمحم اسىىىىىىىساعيل(    3( )2017) العشىىىىىىىد  
د  ( والتى اتفىػا عمى اهجا  التخويا الخيا ى سنػاص تنالسش14( ) 2020) عسخو   لى   عبج 

أو تالسؤسدنننات الخيا نننية هنننػ الستعنننة واسنننتمسار او نننات الفنننخا    وتشسينننة الىنننجرات الحخحينننة والبجنينننة 
 واكتداب االتجاهات االيجابية نحػ الخيا ة . 

 (9ججو  )
لانذصة )السخدود االيجابى الشفدى واالجتساعى  التكخارات والشدا السئػية لع ارات السحػر الماني

 (334) ن=   (السشدلية التخويحية الخيا ية

 رقم العبارة
مجموع  غير موافق إلى حد ما موافق

 الدرجة
النسبة 
 المئوية

 2كا
 الترتيب

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

1 283 84.73 45 13.47 6 1.85 945 94.31 453.87 3 

- 
9
41

 -
 

- 
9
51

 -
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2 288 86.23 45 11.98 6 1.85 955 94.81 425.75 2 

3 258 62.28 119 35.63 7 2.15 869 86.73 182.23 9 

4 236 75.66 89 26.65 9 2.69 895 89.32 238.14 7 

5 258 77.25 65 19.46 11 3.29 915 91.32 352.92 5 

 مكرر 14 221.53 85.34 855 21.26 71 25.96 75 .59.2 198 6

7 255 62.28 75 25.96 65 17.96 815 81.34 221.33 11 

8 253 61.67 75 25.96 62 18.56 811 85.94 221.47 12 

9 255 61.67 75 25.96 67 25.56 857 85.54 221.18 13 

15 255 61.67 68 25.36 69 25.66 855 85.34 221.53 14 

11 268 85.24 64 19.16 2 5.65 934 93.21 347.9. 4 

12 351 95.12 25 7.49 8 2.45 961 95.91 485.97 1 

13 251 65.18 125 35.93 13 3.89 856 85.43 159.74 15 

14 214 64.57 114 34.13 6 1.85 876 87.43 194.45 8 

15 247 73.95 85 23.95 7 2.15 958 95.62 271.91 6 

 5.99( = 0.05عشج مدتػد معشػية ) 2قيسة حا
( ان اسنننتجاتات عيشنننة ال حنننث نحنننػ السنننخدود االيجنننابى الشفدنننى واالجتسننناعى  9و  )يتزنننا منننغ جنننج

لسسارسة االنذصة التخويحية الخيا ية السشدلية  ى ضج جانحة فيخوس حػرونا  لنجد شم نة السخ منة 
 2%( وان قيع حا80.34 -%95.91المانػية تالسجارس الح ػمية بجولة الكػيت نخاو ت ما بيغ )

( وان الع نارات االعمنى منغ 182.23 -485.97حػر المنانى تخاو نت منا بنيغ )لجسيع ا ارات الس
 -%( جاصت عمى الشحػ التالى :85)

 %( .95.91. بشد ة مئػية )تشسية االستستا  تالقيع الجسالية
 %( .94.81. بشد ة مئػية )  استمسار و ت الفخا 

 %( .94.31.  بشد ة مئػية ) زيادة التخاتت بيغ افخاد االسخة
 %( .93.21بشد ة مئػية )  تحىيق تىبج ألحات واالبتكار.

 %( .91.32. بشد ة مئػية )  اش ا  الجافع لمسشافدة ومسارسة الشذاب الحخحى
 %( .90.62. بشد ة مئػية )  مسارسة الحياة االجتسااية الجيسىخاشية

 %( .89.32. بشد ة مئػية ) تشسية  السػاششة
 %( .87.43بشد ة مئػية )  الدػي.تذ يج وتشسية الدمػل االجتساعي 

 %( .86.73. بشد ة مئػية )  اش ا  الجافع لمسغامخة
 %( .85.43تشسية مهارات التػاصج بيغ افخاد االسخة.  بشد ة مئػية ) 

ا لجرجة ر ار عغ  ويخجع ال ا ث ذلظ الى أن الدعادة والرحة الشفدية تالشد ة لمفخد ُتعتبخ انع اس 
اجتسااينننة  وان  الذخرنننية اإلندنننانية لهنننا دور وا نننا فننني تكيفهنننا منننع   ياتنننه أكاديسينننة حاننننت أو

السجتسع السحيت وتحىيق سعادته  فإن مسارسة اانذصة التخويحية الخيا ية تسختمنء أنػاعهنا أمنخ ا 
 مهس ا لمػصػ  إلى الدعادة الشفدية.

ن مننغ أهننع ( أ13( ) 2000وتتفننق نتننا ف ال حننث الحننالي مننع مننا أشننار اليننه ردمحم  دننغ عنناوير )
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الخرا ز السسيدة لمذ اب تالسخ مة المانػية ازدياد  اجتهع لمشذاب البجني لتمبية حفاصتهع العزػية 
و جراتهع الحخحية لمسحافطة عمي  ػتهع وتحىيق التػازن بيغ االنذصة االجتسااية والبجنية والرحية 

ي تدننبػا زبننخات متىجمننة    واسننتسخار تدويننجهع تحننػافد  واال تينناج النني تشطننيع او ننات فننخاةهع تحيننث
 ومتشػعة في الػان الشذاب السختمفة. 

(  ان زبنخات التنخويا وانذننصة 10() 2001ر) كسىال درويىش وامىين الخىهلبيؤحنج حنج منغ ر
و ننت الفننخا  اإليجابيننة تمعننا دورا هامننا وفعنناال فنني تخبيننة االفننخاد زاصننة فننى مخ مننة الذنن اب عمننى 

الخبخات التي ي تدبها الفخد تذ ج يتدع تالتخويا  وهحا ازتا  اعسارهع وبيئتهع وقىافتهع وان تمظ 
يػ ا ان مدا ة االهتسام السذتخحة بيغ التخويا والتخبية وان تفاوتت اساليا حج مشهسا في سبيج 
تحىيننق هجفننه  وتتسمننج فنني مفننا يع حننالقيع والخبننخات واالهتسامننات والسيننػ  واالتجاهننات والسهننارات 

 هحا يذيخ الى  ج حبيخ عغ  جع العا ة بيغ التخويا والتخبية .والىجرات والسعار  والسعمػمات و 
( تنان الرنحة الشفدنية واالجتسااينة هني جندص 2( )  2001ر )تهانب عبج الد مكسا تذيخ ر

مغ صنحه الفنخد  ان مسارسنه شناب الجامعنة لطنذنصة التخويحينة السختمفنة  لهنا اقنخ ايجنابي عمنى 
 ممج التداما والتعاون والذجاعة والرج  .تصػيخ تعس القيسالشفدية واالجتسااية 

 دمحم(   3( )2017) حسىىىهد العشىىىد  كسنننا تتفنننق هنننحر الشتنننا ف منننع نتنننا ف دراسنننات حنننا منننغ : 
( 2020)   لىى دمحم عبىج  م عسىخو (  16( )2020) دمحم العتيبىى (  12()2020) اسساعيل

مساقمنة فنى فتنخة انتذنار فينخوس  ( والتى اجخيت حا منغ الجراسنة المالمنة والخاتعنة عمنى عيشنات14) 
كػروننننا السدنننتجج  والتنننى تؤحنننج عمنننى أهسينننة الجاننننا الشفدنننى واالجتسننناعى العا نننج نتيجنننة مسارسنننة 

 االنذصة التخويحية سػاص تاالنجية أو تالسؤسدات التخويحية السختمفة .
 (10ججو  )
ية الخيا ية السشدلية السفزج )االنذصة التخويح التكخارات والشدا السئػية لع ارات السحػر المالث

 (334) ن= مسارستها لجد عيشة ال حث  ( 
رقم 
 العبارة

 مجموع غير موافق إلى حد ما موافق
 الدرجة

النسبة 
 المئوية

 الترتيب 2كا
 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

1 282 84.43 48 14.37 4 1.25 946 94.41 451.13 2 

2 258 62.28 72 21.56 52 15.57 825 81.84 224.61 25 

3 217 64.97 159 32.63 8 2.45 877 87.52 196.25 9 

4 223 66.77 98 29.34 13 3.89 878 87.62 255.45 8 

5 259 77.54 69 25.66 6 1.85 921 91.92 311.61 3 

6 253 65.78 119 35.63 12 3.59 859 85.73 164.63 11 

7 256 61.68 124 37.13 4 1.25 875 86.83 185.41 15 

8 215 64.37 116 34.73 3 5.89 885 87.82 254.19 7 

9 218 65.27 113 33.83 3 5.95 883 88.12 257.63 4 

15 219 65.57 115 32.93 5 1.55 882 88.52 255.69 5 

11 215 64.37 117 35.53 2 5.65 881 87.92 254.19 6 

- 
9
59

 -
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12 213 63.77 85 23.95 41 12.28 845 83.83 225.14 15 

13 215 64.37 85 23.95 41 12.28 846 84.43 226.54 14 

14 217 64.97 82 24.55 35 15.48 855 84.83 226.14 13 

15 217 64.97 95 26.95 27 8.58 858 85.63 227.31 12 

16 213 63.77 75 22.46 46 13.77 835 83.34 225.54 16 

17 215 62.87 75 22.46 49 14.67 829 82.73 225.94 18 

18 211 63.17 72 21.56 53 15.87 835 82.83 225.45 17 

19 259 62.57 72 21.56 53 15.87 823 82.14 224.71 19 

25 297 88.92 35 15.48 2 5.65 963 96.11 469.34 1 

21 258 62.28 75 25.96 54 16.17 818 81.64 223.33 21 

22 256 61.67 75 25.96 56 16.77 814 81.24 222.47 23 

23 256 61.67 71 21.26 57 17.56 817 81.54 222.18 22 

 5.99( = 0.05عشج مدتػد معشػية ) 2قيسة حا
اسننتجاتات عيشنننة ال حننث نحننػ االنذنننصة التخويحيننة الخيا نننية  ( ان10يتزننا مننغ جنننجو  )

السشدلية السفزمة   ى ضج جانحة فيخوس حػرونا  لجد شم ة السخ مة المانػينة تالسنجارس الح ػمينة 
لجسينننع ا نننارات السحنننػر  2%( وان قنننيع حنننا81.24 -%96.11بجولنننة الكػينننت نخاو نننت منننا بنننيغ )

%( جنناصت عمننى 85ن الع ننارات االعمننى مننغ )( وا164.63 -469.34المالننث تخاو ننت مننا بننيغ )
 -الشحػ التالى :

 %(.96.11أداص التجري ات عمى جهاز السالتى جيع ) متعجد االستخجام (. بشد ة مئػية ) .19
 %(.94.41. بشد ة مئػية )  تجري ات الميا ة البجنية .20
 %( .91.92مداتىات التسخيشات  البجنية تذ ج فخدي مع االسخة . بشد ة مئػية ) .21
 %(.88.12بشد ة مئػية ) سة ريا ة الجارتذ) الخمى تالدهام ( فى السشد  .مسار  .22
 %( .88.02ال ار الحجيجد( .بشد ة مئػية) -التجريا تاالقىا  الخليفة) تاستخجام دامبمد .23
 %( . 87.92اداص مداتىات التسخيشات  البجنية مع االسخة . بشد ة مئػية ) .24
ى سننصا العىننناران ام ننغ . بشدنن ة مئػينننة ) مسارسننة حننخة الدنننخعة فننى  جيىننة السشننند  أو عمنن .25

87.82.)% 
 %( .87.62بشد ة مئػية )  اداص ومسارسة ريا ة اليػجا. .26
 . %(87.52بشد ة مئػية ) اداص تسخيشات االيخوبظ . .27
 %( 86.83أوعمى سصا ان ام غ بشد ة مئػية )فى  جيىة السشد  مسارسة تشذ الصاولة  .28
 %(.85.73السىاومة بشد ة مئػية )  أداص التسخيشات البجنية تاستخجام شخا ت .29
 %(.85.63اداص التجري ات عمى جهاز التججيط المابت لمتسخيغ . بشد ة مئػية )  .30

يخد ال ا ث  أن هحا التختينا مشاسنا ومعبنخعغ  اجنات  واهتسامنات شم نة السخ منة المانػينة 
تدهيات  التي تخجم تالسجارس الح ػمية بجولة الكػيت   ورةبتهع في تػافخ عجد مغ االم انات وال

نذاشهع ورةبتهع في مسارسنة اانذنصة التخويحينة الخيا نية السشدلينة   وحنحلظ رغ نة الستنخدديغ فني 
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التػسع في تىجيع السديج مغ اانذصة التخويحية السختمفة   حسا يمء الشطخ إلى مجد اهتسام االسخة 
جنناح حننج نذنناب تخويحنني يىننػم تننه الكػيتيننة  بتننػفيخ السديننج مننغ االم انننات والتدننهيات الازمننة إلن

 ابشا هع.
ويخد ال ا ث أن مسارسة اانذصة التخويحية الخيا ية تعج رحشا  أساسيا  مغ أنذنصة التنخويا 
الخيا نننى السشدلينننة   والتننني منننغ زالهنننا ينننتع تحىينننق االسنننتمسار اافزنننج لػ نننت الفنننخا    ينننث تتنننيا 

جولنننة الكػينننت  فننني تشسينننة العا نننات الفخصنننة لنننجد شننن اب السخ منننة المانػينننة تالسنننجارس الح ػمينننة ب
اإلندنانية وذلننظ مننغ زننا  السػا ننء والعا ننات االجتساايننة  وةننخس هننحر القننيع ال ينن تي عننغ شخيننق 

 اإلرشاد والػعظ فىت  بج عغ شخيق السسارسة الفعمية لطنذصة التخويحية الخيا ية السختمفة.
عننغ ر بننػ  دودلننى هػايننث   ر نىننا عايىىجع عبىىج العديىىد,  دمحم الحسىىاحسىوحسننا أشننار حننج مننغ 

Paul.D.White ( تزننخورة العسننج عمننى تكننػيغ إتجاهننات إيجابيننه نحننػ التننخويا 17( )2009ر )
لزسان إق ا  اافخاد عمى مسارسه مشاشصه , حسا يجا أن ي ػن اإلهتسام تالتخويا تىنجر اإلهتسنام 

 تالعسج والتغحيه والشػم . 
 حسىهد العشىد  (   18()2008) الجيه ىىيحيىى ويتفق ذلنظ منع نتنا ف دراسنات حنا منغ :  

إلى أن مسارسة الفخد لطنذصة التخويحية الخيا نية (  16( )2020) دمحم العتيبى (  3( )2017)
السختمفة في و ت الفخا  تؤدد إلى اعتنداز وقىنة الفنخد بشفدنه  فهنػ يتفاعنج منع اوزنخيغ  ويذنارحهع 

لعا نننننات االجتساايننننننة ويشسننننننى معارفننننننه ويت ننننناد  معهننننننع اافكننننننار واوراص ومنننننغ زننننننا  السػا ننننننء وا
 دمحم عبىىج  م عسىىخو(   12()2020) دمحم اسىىساعيلالسختمفة.وحننحلظ يتفننق مننع دراسننة حننا مننغ : 

 ( فى االنذصة التخويحية التى اجخيت زا  فتخة انتذار الكػرونا  14( ) 2020)   لى
 ننخورة تننػفيخ  ( إلننى17( ) 2009)الحسىىاحسى م عايىىجة عبىىج العديىىدويؤحننج حننج  مننغ دمحم 

الستخررنننيغ فننني التخصنننيت والتشفينننح لسسارسنننة بنننخامف الخيا نننة لمجسينننع ومخعنننار  نننالتهع الرنننحية 
وازتينننار ننننػ  الشذننناب السشاسنننا لهنننع وحنننحلظ جخعنننات التنننجريا التننني تتسذنننى منننع  نننالتهع الرنننحية 

 ومخ متهع العسخية وضخوفهع الخاصة .
 (11ججو  )

) معػ ات مسارسة االنذصة التخويحية الخيا ية الخاتع التكخارات والشدا السئػية لع ارات السحػر 
 (334السشدلية (  )ن= 

 م
مجموع  غير موافق إلى حد ما موافق

 الدرجة
النسبة 

 ئويةالم
 الترتيب 2كا

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

1 213 63.77 85 23.95 41 12.28 845 83.83 225.14 14 

2 215 64.37 85 23.95 41 12.28 846 84.43 226.54 13 

3 217 64.97 82 24.55 35 15.48 855 84.83 226.14 12 

4 217 64.97 95 26.95 27 8.58 858 85.63 227.31 11 
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5 233 69.76 91 27.2. 15 2.99 891 88.92 228.95 7 

6 237 75.96 86 25.75 11 3.29 894 89.22 238.53 5 

7 238 71.26 89 26.65 7 2.15 899 89.72 246.37 3 

8 239 71.56 87 26.55 8 2.45 899 89.73 247.62 2 

9 245 71.86 81 24.25 13 3.89 895 89.32 243.81 4 

15 272 81.44 55 16.47 7 2.15 933 93.11 358.14 1 

11 226 67.66 153 35.84 5 1.55 889 88.72 225.28 8 

12 228 68.26 94 28.14 12 3.59 884 88.22 213.58 9 

13 235 68.86 99 29.64 5 1.55 893 89.12 229.41 6 

14 225 67.63 95 28.44 14 4.19 879 87.72 228.32 15 

 حننث نحننػ االنذننصة التخويحيننة الخيا ننية السشدليننة ( ان اسننتجاتات عيشننة ال11يتزننا مننغ جننجو  )
السفزنمة   نى ضننج جانحنة فينخوس حػرونننا  لنجد شم ننة السخ منة المانػينة تالسننجارس الح ػمينة بجولننة 

لجسيننع ا ننارات السحننػر المالننث  2%( وان قننيع حننا81.24 -%96.11الكػيننت نخاو ننت مننا بننيغ )
%( جنناصت عمننى الشحننػ 85مننغ ) ( وان الع ننارات االعمننى164.63 -469.34تخاو ننت مننا بننيغ )

 -التالى :
 %(.93.11.بشد ة مئػية ) انذصة التخويا الخيا ى التذ ع ميػلى ورغ اتى

 مننننننة الننننننػعى ت هسيننننننة السسارسننننننة التخويحيننننننة  المىافننننننة التخويحيننننننة لننننننجي السسارسيغ.بشدنننننن ة مئػيننننننة 
(89.73.)% 

 %(.89.72االنذغا  تااللعاب االلكتخونية السختمفة . بشد ة مئػية)
حالنننه الرنننحية لمسسارسنننيغ تحنننج منننغ السذنننارحة  فننني مسارسنننة الخنننجمات التخويحينننة السىجمة.بشدننن ة ال

 %(.89.32مئػية ) 
تىيج التذخيعات والىػانيغ الحإلية عسج الجسعية اوهمية في تىجيع الخجمات التخويحية. بشد ة مئػية 

 (89.22. )% 
يحينننة الخيا نننية .بشدننن ة مئػينننة ) ال تػجنننج أهنننجا  محنننجدر ومعخوفنننه لنننجي السسنننارس لانذنننصة التخو 

89.12.)% 
 %(.88.92عجم اهتسام وسا ج االعام بشذخ قىافة الخيا ة والتخويا . بشد ة مئػية ) 

انذننغالى بنن عس االعسننا  السشدليننة تحننج مننغ مسارسننتى لمشذنناب التخويحننى الخيا ننى تننالسشد  .بشدنن ة 
 %( .88.72مئػية ) 

 %(.88.22تذػيق وعالقارر ليى بشد ة مئػية )االنذصة التخويحية الخيا ية ال تتدع تال
ارتفا  اسعار اجهدة الميا ة البجنية السشدلية التى تحفند عمنى السسارسنة الخيا نية السشتطسنة . بشدن ة 

 %(.87.72مئػية ) 
 %(.85.63سيصخة التكشػلػجيا عمى الحياة و مة الحخحة . بشد ة مئػية ) 
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 دمحم الحسىىىىىىىاحسىم وعايىىىىىىىجة عبىىىىىىىج  :وتتفنننننننق نتنننننننا ف الجراسنننننننة منننننننع منننننننا أكنننننننجر حنننننننا منننننننغ 
(  عمى أن اانذصة التخويحية الخيا نية منغ السشاشنت البشناصة التني تعنػد عمنى 17()2009)العديد

الفخد تالهاد ية  فهي ُتدهع في تشسية وتصػيخ شخرية الفخد وعكداته العجينج منغ الدنسات اإليجابينة 
 زا  السذارحة في مسارسة مشاشصها السختمفة. 

 حسىىىهد(    18() 2008) يحيىىىى الجيه ىىىىا ف منننع نتنننا ف دراسنننات حنننا منننغ :  وتتفنننق الشتننن
 دمحم عبج (   12()2020) دمحم اسساعيل(م 16( )2020) دمحم العتيبى( م 3( )2017) العشد  

عمى أن استمسار و ت الفنخا  فني أنذنصة مفينجة وبشناصة يدناهع فني (14( ) 2020) عسخو   لى  
غ زنا  السذناعخ اإليجابينة  والتفاعنج والحسناس النحد ي نػن مرنجرر تشسية الذخرية اإلندانية  م

الخ ا والدعادة  مغ زا  ذاتية و خية الشذناب  وحنحلظ  خينة الترنخ  أقشناص مسارسنته  وهنحا منغ 
شننن نه أن يحىنننق إشننن اع ا لمذخرنننية  واقنننخاص  لمحيننناة  فتزنننفى عميهنننا معشنننى وتسشحهنننا قيسنننة  قيقينننة 

 لمػجػد.
  :االستشاجات والتهصيات

انصا  ننا منننغ نتنننا ف هنننحا ال حنننث  وفنننى  نننػص السنننشهف السدنننتخجم  وفنننى  نننجود العيشنننة  وأدوات جسنننع 
 البيانات  يدتشتف  ال ا ث ما يمي:

 : السخدود االيجابى البجنى والرحى لسسارسة االنذصة التخويحية السشدلية . السحهر االول
 . رفع حفاصة عسج الجهاز التشفدي .1
 ي مسارسة الشذاب البجنى . التعخ  عمى عػامج اامان ف .2
 . اكتداب الىػام السعتج  .3
 . إش ا  الهػاية الخيا ية .4
 الػ اية مغ البجانة والتخمز مغ الػزن الدا ج .  .5
  تكػيغ االتجاهات اإليجابية نحػ السسارسة الخيا ية. .6
 .  تشسية السهارات الحخحية .7
 .  تشسية الميا ة البجنية .8
 اب السبحو  . التغحية الجيجة والسشاس ة لشػ  الشذ .9

 السحهر الثانى : السخدود االيجابى الشفدى واالجتساعى ل نذطة التخويحية الخياضية السشدلية.
 . تشسية االستستا  تالقيع الجسالية .1
 .  استمسار و ت الفخا  .2
 .  زيادة التخاتت بيغ افخاد االسخة .3
  تحىيق تىبج ألحات واالبتكار. .4
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 .  ب الحخحىاش ا  الجافع لمسشافدة ومسارسة الشذا .5
 .  مسارسة الحياة االجتسااية الجيسىخاشية .6
 . تشسية  السػاششة .7
  تذ يج وتشسية الدمػل االجتساعي الدػي. .8
 .  اش ا  الجافع لمسغامخة .9

 تشسية مهارات التػاصج بيغ افخاد االسخة.  . .10
 السحهر الثالث : األنذطة التخويحية الخياضية السفزمة مسارستها لج  عيشة البحث .

 التجري ات عمى جهاز السالتى جيع ) متعجد االستخجام (.  أداص .1
 .  تجري ات الميا ة البجنية .2
 مداتىات التسخيشات  البجنية تذ ج فخدي مع االسخة .  .3
 مسارسة ريا ة الجارتذ) الخمى تالدهام ( فى السشد  . .4
 ال ار الحجيجد( .-التجريا تاالقىا  الخليفة) تاستخجام دامبمد .5
 سخيشات  البجنية مع االسخة . اداص مداتىات الت .6
 مسارسة حخة الدخعة فى  جيىة السشد  أو عمى سصا العىاران ام غ .  .7
  اداص ومسارسة ريا ة اليػجا. .8
  اداص تسخيشات االيخوبظ . .9

 أوعمى سصا ان ام غ .فى  جيىة السشد  مسارسة تشذ الصاولة  .10
 أداص التسخيشات البجنية تاستخجام شخا ت السىاومة . .11
 جري ات عمى جهاز التججيط المابت لمتسخيغ . اداص الت .12

 السحهر الخابع : معهقات االنذطة التخويحية الخياضية السشدلية السفزمة  لج  عيشة البحث .
 .انذصة التخويا الخيا ى التذ ع ميػلى ورغ اتى .1
  مة الػعى ت هسية السسارسة التخويحية  المىافة التخويحية لجي السسارسيغ. .2
 اب االلكتخونية السختمفة . االنذغا  تااللع .3
 الحاله الرحية لمسسارسيغ تحج مغ السذارحة  في مسارسة الخجمات التخويحية السىجمة. .4
 تىيج التذخيعات والىػانيغ الحإلية عسج الجسعية اوهمية في تىجيع الخجمات التخويحية.  .5
 ال تػجج أهجا  محجدر ومعخوفه لجي السسارس لانذصة التخويحية الخيا ية . .6
 عجم اهتسام وسا ج االعام بشذخ قىافة الخيا ة والتخويا . .7
 انذغالى ب عس االعسا  السشدلية تحج مغ مسارستى لمشذاب التخويحى الخيا ى تالسشد  . .8
 االنذصة التخويحية الخيا ية ال تتدع تالتذػيق وعالقارر ليى . .9
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 ارسة الخيا ية السشتطسة ارتفا  اسعار اجهدة الميا ة البجنية السشدلية التى تحفد عمى السس .10
 سيصخة التكشػلػجيا عمى الحياة و مة الحخحة . .11

 :  التهصيات
 :يمب بسا الباحث يهصب نتائجم من البحث إليه خمص ما ضهء فب

تىجيع بخامف إعامينة مخ ينة أو مدنسػعة تػ نا أهسينة مسارسنة أوجنه الشذناب البنجني لمذن اب  .1
عمننى دور وسننا ج اإلعننام فنني تننجايع االتجاهننات  تالسخ مننة المانػيننة .اعاميننة مخ يننة لمت كيننج

 التي تبخز إيجابيات مسارسة أوجه مشاشت التخويا الخيا ي  وذلظ مغ زا  
الذنن اب  –تشطنيع وتخصننيت مجسػعنة مننغ  الحسنات إعاميننة تالتعناون بننيغ وزراتنى  )التخبيننة  .2

تطسننة بنيغ الذنن اب والخيا نة ( بجولنة الكػيننت لشذنخ قىافننة السسارسنة الخيا ننية التخويحينة السش
 الكػيتى عمى مدتػد حافة فئات السجتسع. 

 أزخد  فئات لجد االنذصة التخويحية السختمفة  مدتػد  عمى لمتعخ  ال حػث مغ مديج   إجخاص .3
 .مختمفة عسخية مخا ج وفي السجتسع مغ

 قائسة السخاجع
 السخاجع العخبية: 

حية لصم ة وشال ات جامعنة ( :ردراسة مدحية لانذصة التخوي1987ايسان الديج هجهػدة ) .1
  مػان ر   رسالة ماجدتيخ ةيخ مشذػرة   حمية التخبية الخيا ية لمبشات  جامعة  مػان .

 : التخويا والتخبية التخويحية  دار الفكخ العخبي  الىاهخة.(2001)تهاني عبج الدام دمحم  .2
لنننجد شم نننة ( : دور اانذنننصة التخويحينننة فنني الخفا ينننة الشفدنننية 2017 سننػد  سنننج العشننندي) .3

السخ مة المانػية فني مجيشنة عخعنخ تالسسمكنة العخبينة الدنعػدية  مجمنة الحىنػ  والعمنػم اإلندنانية  
 (. السسمكة العخبية الدعػدية .10(  مجمج)1جامعة زيان عاشػر تالجمفة  العجد)

  مص عننة 2مفننا يع وادارة ر ب –( : ر أو ننات الفننخا  والتننخويا 2018زميفننة سننيج بهبهننانى ) .4
 لمشذخ والتػزيع   الكػيت . الليرج

( : رتىنننػيع اانذنننصة التخويحينننة لصننناب جامعنننة ال حنننخيغ ر  1992سنننامية  دنننغ الىصنننان ) .5
 السؤتسخ العمسى الجولى   حمية التخبية الخيا ية لمبشيغ   جامعة  مػان .

  دار السعار  لمشذخ والتػزينع  3(: ر أو ات الفخا  والتخويا ر ب2000عصيات زصاب )  .6
 ة.   الىاهخ 

( : رأنذنننصة أو نننات الفنننخا  دراسنننة تحميمينننة الهتسامنننات 1993عفنننت مختنننار عبنننج الدنننام ) .7
 وا تياجات شاب الجامننعة ر السؤتسخ العمسي  حمية التخبية الخيا ية لمبشيغ   جامعة  مػان .

يشنايخ 25( : ر دراسنة وا نع االنذنصة التخويحينة أقشناص قنػرة 2013كخيسان حسا  أسنساعيج ) .8
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 ماجدتيخ ةيخ مشذػرة   حمية التخبية الخيا ية لمبشات   جامعة االس شجرية . ر رسالة2011
( :رتىنننننػيع اتجاهنننننات 1984كسنننننا  النننننجيغ عبنننننج النننننخ سغ دروينننننر   دمحم صننننن حى  دنننننشيغ) .9

ومجننناالت السسارسنننة التخويحينننة لنننجد شننناب التخبينننة الخيا نننية )دراسنننة مىارننننة بنننيغ السرنننخيغ 
 25:35خشيج التخبية الخيا نية والبجنينة لمسخ منة الدنشية وااللسان ( ر السؤتسخ العمسى الخامذ رت

 سشةر حمية التخبية الخيا ية لمبشيغ تاالس شجرية  جامعة  مػان .
الىنناهخة –  دار الفكننخ العخبنى  2كسنا  دروينر  امننيغ الخنػلى:رالتخويا وأو ننات الفنخا  ر  ب .10

2001. 
يحينننة فننى  ننػص التػجهنننات (: ر بخننننامف مىتننخح لانذننصة التخو 2008دمحم ابننخا يع الننحهبى ) .11

الفمدننلية لصنناب الجامعننة السرننخية ر   رسننالة دحتننػرار ةيننخ مشذننػرة   حميننة التخبيننة الخيا ننية  
 جامعة السشرػرة .

(: دوافنع مسارسننة االنذنصة التخويحيننة تنالسشد  فننى ضنج جا حننة 2020دمحم الدنيج اسننساعيج) .12
مننػم والخيا ننة  حميننة التخبيننة تحننث انتنناج عمسننى  مشذننػرة تالسجمننة العمسيننة لمع COVID1كػرونننا 

 الخيا ية لمبشيغ جامعة  مػان.
  مخحند الكتناب لمشذنخوالتػزيع   2(: رعمع الشفذ الخيا نى ر   ب2000دمحم  دغ عاود) .13

 الىاهخة .
( : مسارسنننة اانذنننصة التخويحينننة وعا تهنننا تالدننننعادة 2020دمحم عبنننجو  وعسنننخو هالنننى) .14

(  العنجد 1العمسينة لمتخبينة البجنينة والخيا نة  مجمنج ) الشفدية لجد شناب جامعنة دميناب  السجمنة
 (  حمية التخبية الخيا ية لمبشات  جامعة االس شجرية.62)
  دار  2(: التنخويا الخيا نى وأو نات الفنخا  ر   السشرنػرة  ب2014دمحم حسا  الدسشػدد) .15

 شجخة الجر لمشذخ والتػزيع .
لتصننننننننػيخ االنذننننننننصة التخويحيننننننننة  ( : راسننننننننتخاتيجية مىتخ ننننننننة2020دمحم مدننننننننفخ العتيبننننننننى ) .16

تالسذنخوعات الدننيا ية بجولننة الكػيننت ر   رسننالة دحتننػرار ةيننخ مشذننػرة   حميننة التخبيننة الخيا ننية  
 جامعة أسػان .

( : التنننخويا بنننيغ الشطخينننة والتصبينننق  2009دمحمدمحم الحسنننا سى  وعاينننجة عبنننج العديننند دمحم) .17
 (  مخحد الكتاب لمشذخ  الىاهخة.2)ب
( ر تفعيننننج بننننخامف اانذننننصة التخويحيننننة 2008شننننى   نيفننننيغ أ سننننج الدننننيج)يحيننننى دمحم الجيػ  .18

السفزننمة لمستننخدديغ عمننى السخحنند المىننافي تجسعيننة الخعايننة الستكاممننة ر انتنناج عمسننى   السننؤتسخ 
 الجولى الخاتع   حمية التخبية الخيا ية لمبشيغ  جامعة االس شجرية .
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 ممخص البحث
االنذطة التخويحية الخياضية السشدلية لطمبة السخحمة الثانهية ببعض مجارس دولة الكهيت فى 

 ( Covid-19ظل جانحة فيخوس كهرونا السدتجج )
دمحم مدفخ  سخوخ العتيبى   

 مجرس بػزارة التخبية بجولة الكػيت  
التعننخ  عمننى  االنذننصة التخويحيننة الخيا ننية السشدليننة لصم ننة السخ مننة المانػيننة هننج  ال حننث إلننى ي

منغ ( وذلنظ  Covid-19ب عس منجارس دولنة الكػينت فنى ضنج جانحنة فينخوس حػروننا السدنتجج )
 زا  اإلجاتة عمى التداؤالت التالية:

 ا ية السشدلية ؟ما هى السخدود االيجابى البجنى والرحى االنذصة التخويحية الخي
 ما هى السخدود االيجابى الشفدى واالجتساعى لانذصة التخويحية الخيا ية السشدلية ؟

 ما هى اانذصة التخويحية الخيا ية السفزج مسارستها لجد عيشة ال حث ؟
 ما هى معػ ات االنذصة التخويحية الخيا ية السشدلية السفزمة  لجد عيشة ال حث ؟

هف الػصنننفى لسا ستنننه لصبيعنننة ال حنننث واعتسنننج عمنننى االسنننتبيان فنننى جسنننع واسنننتخجام ال ا نننث السنننش
( شالنا منغ السخ منة المانػينة تالسنجارس الح ػمينة بجولنة 334البيانات وبمغت  جنع عيشنة ال حنث )

 الكػيت السسارسيغ لانذصة الخيا ية .وتػصج ال ا ث الى الشتا ف التالية :
 لرحى لسسارسة االنذصة التخويحية السشدلية .السحػر االو  : السخدود االيجابى البجنى وا

 . رفع حفاصة عسج الجهاز الجورد والتشفدي
 التعخ  عمى عػامج اامان في مسارسة الشذاب البجنى . 

 السحػر المانى : السخدود االيجابى الشفدى واالجتساعى لانذصة التخويحية الخيا ية السشدلية.
 . تشسية االستستا  تالقيع الجسالية

 .  تمسار و ت الفخا اس
 السحػر المالث : اانذصة التخويحية الخيا ية السفزمة مسارستها لجد عيشة ال حث .

 أداص التجري ات عمى جهاز السالتى جيع ) متعجد االستخجام (. 
 .  تجري ات الميا ة البجنية

 شة ال حث .السحػر الخاتع : معػ ات االنذصة التخويحية الخيا ية السشدلية السفزمة  لجد عي
  مة الػعى ت هسية السسارسة التخويحية  المىافة التخويحية لجي السسارسيغ.

 االنذغا  تااللعاب االلكتخونية السختمفة . 
---------  
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Abstract 

Recreational home Sports activities for high school students in some 

schools in the State of Kuwait in light of the emerging corona virus 

(Covid-19) 

Dr.  Mohammad Mesfer Shamroukh Al-Otaibi 

The research aims to identify the home sports recreational activities for 

high school students in some schools in the State of Kuwait in light of the 

novel Coronavirus (Covid-19), by answering the following questions: 

1- What is the positive physical and health benefits, recreational activities, 

and home sports? 

2- What is the positive psychological and social impact of recreational 

activities at home? 

3- What are the sports recreational activities preferred to be practiced by 

the research sample? 

4- What are the favorite obstacles to home sports recreational activities 

for the research sample? 

The researcher used the descriptive approach for its suitability to the 

nature of the research and relied on the questionnaire to collect data. The 

sample size reached (334) students from the secondary stage in 

government schools in the State of Kuwait practicing sports activities. 

The researcher reached the following results: 

The first axis: the positive physical and health benefits of practicing home 

recreational activities. 

- Raise the efficiency of the work of the periodic and respiratory system. 

- Know the safety factors in the practice of physical activity. 

The second axis: the positive psychological and social impact of 

recreational activities, home sports. 

-Developing the enjoyment of aesthetic values. 

- The investment of spare time. 

The third axis: Recreational sports activities preferred to be practiced by 

the research sample. 

- Performing exercises on the multi-gym device (multi-use). 

- Fitness training. 

The fourth axis: obstacles to recreational home sports activities preferred 

by the research sample. 

Lack of awareness of the importance of recreational practice and 

recreational culture among practitioners. 

Preoccupation with various electronic games. 
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